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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV «ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»
Α. ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΑ

ΕΙΔΟΣ

A1

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Α2

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Α3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ

Προϋπόθεση
Συμμετοχής
Προϋπόθεση
Συμμετοχής

Να δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπόθεση
Συμμετοχής

Να διαθέτει έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος III «Επιλέξιμες Δραστηριότητες (ΚΑΔ)» πριν την
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Α4

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπόθεση
Συμμετοχής

Να δηλώσει ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια. Στην
αίτηση χρηματοδότησης δηλώνεται η Περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο.

Α5

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπόθεση
Συμμετοχής

Να έχει την ιδιότητα της Μεσαίας Επιχείρησης σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ

Α6

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπόθεση
Συμμετοχής

Να λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην
περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης
έκδοσης/ανανέωσης αυτής.

Α7

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπόθεση
Συμμετοχής

Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα:
[Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική
Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει , Συνεταιρισμός], και να τηρεί ή να
δεσμευτεί ότι θα τηρεί εφόσον εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.

Α8

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπόθεση
Συμμετοχής

Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές
ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων (2014/C249/01)
(Παράρτημα VII «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης» της παρούσας Πρόσκλησης).

Α9

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση

Α10

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπόθεση
Συμμετοχής
Προϋπόθεση
Συμμετοχής

Πρόσκληση: ΑΑ 2953, Κωδ. 018ΚΕ
Έκδοση: 1η
Ημερ/νια: 01.06.2018

Να έχει κλείσει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης τουλάχιστον τρεις (3)
διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας

Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με
την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
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Α11

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπόθεση
Συμμετοχής

Να δεσμευτεί ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν
χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που
χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

Α12

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπόθεση
Συμμετοχής

Α13

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπόθεση
Συμμετοχής

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία
επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000
ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία
τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης
(έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017)

Α14

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπόθεση
Συμμετοχής

Να υποβάλλει μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας
πρόσκλησης. Η επιχείρηση δύναται να υποβάλλει μια ακόμα νέα αίτηση χρηματοδότησης μόνον στις περιπτώσεις
οικειοθελούς απόσυρσης ή απόρριψης της αρχικής.

Α15

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπόθεση
Συμμετοχής

Να πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων του Καν. ΕΕ 1407/2013

Η επιχείρηση λαμβάνει την τιμή
«ΝΑΙ» σε όλα τα κριτήρια

ΝΑΙ: Το Επενδυτικό Σχέδιο της Επιχείρησης προωθείται για αξιολόγηση στο επόμενο στάδιο των βαθμολογικών
κριτηρίων.
ΟΧΙ : Το Επενδυτικό Σχέδιο απορρίπτεται.

Πρόσκληση: ΑΑ 2953, Κωδ. 018ΚΕ
Έκδοση: 1η
Ημερ/νια: 01.06.2018
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Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΑ
Β1

ΕΙΔΟΣ
Βαθμολογούμενο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κύκλος
Εργασιών

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

MAX

MIN

Μέσος Ρυθμός Μεταβολής Κύκλου
Εργασιών (ΡΜΚΕ) την τελευταία
τριετία πριν την υποβολή της
αίτησης χρηματοδότησης.

100

0

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
20%

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΡΜΚΕ≤-100%
-100% <ΡΜΚΕ≤ -70%
-70% <ΡΜΚΕ≤ -30%
-30% <ΡΜΚΕ≤ 0%
0%<ΡΜΚΕ≤ 20%
20%<ΡΜΚΕ

0 βαθμοί
10 βαθμοί
30 βαθμοί
60 βαθμοί
90 βαθμοί
100 βαθμοί

ΡΜΚΕ= [(ΚΕv-1 -ΚΕv-2 )/ΚΕv-2 +(ΚΕv-2 -ΚΕv-3)/ΚΕv-3]/2
Όπου v-1 η κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την υποβολή.
Β2

Βαθμολογούμενο

Κέρδη προ
τόκων, φόρων,
και αποσβέσεων

Μέσος
ΚΠTΦΑ [ή EBITDA] την
τελευταία τριετία πριν την υποβολή
της αίτησης χρηματοδότησης

100

0

20%

ΚΠTΦΑ <0 ευρώ
ΚΠTΦΑ ≥0 ευρώ

0 βαθμοί
100 βαθμοί

ΚΠTΦΑ = [( ΚΠTΦΑν-1)+( ΚΠTΦΑν-2)+ ( ΚΠTΦΑν-3)]/3
Όπου v-1 η κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την υποβολή.

Β3

Βαθμολογούμενο

Διάρθρωση
Κεφαλαίων

Ίδια προς ξένα κεφάλαια (ΙΚ/ΞΚ)
του έτους πριν την υποβολή της
αίτησης (ν-1)

100

0

20%

Β4

Βαθμολογούμενο

Μεταβολή ιδίων
κεφαλαίων

Μέση μεταβολή ιδίων κεφαλαίων
την τελευταία τριετία.

100

0

20%

(ΙΚ/ΞΚ) ≥2
100 βαθμοί
2 >(ΙΚ/ΞΚ) ≥ 1
70 βαθμοί
1 >(ΙΚ/ΞΚ) ≥ 0,5
50 βαθμοί
0,5>(ΙΚ/ΞΚ)
0 βαθμοί
Το αποτέλεσμα του κλάσματος θα πολλαπλασιάζεται με το 100
και θα προκύπτει ο βαθμός που λαμβάνει το επενδυτικό σχέδιο
στο συγκεκριμένο κριτήριο. Για αποτέλεσμα >=1, η
βαθμολογία ορίζεται σταθερή στους 100 βαθμούς.
ΜΜΙΚ = [(ΙΚ v-1 - ΙΚ v-2 )/ ΙΚ v-2 +( ΙΚ v-2 - ΙΚ v-3)/ ΙΚ v3]/2
Όπου v-1 η κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την υποβολή.
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Β5

Βαθμολογούμενο

Εξαγωγική
Δραστηριότητα
Επιχείρησης

Μέσος Όρος Ποσοστού Εξαγωγών
ως προς τον Κύκλο Εργασιών
(ΕΞ/ΚΕ) την τελευταία τριετία πριν
την
υποβολή
της
αίτησης
χρηματοδότησης

100

0

20%

0%≤ΕΞ/ΚΕ<2%
2%≤ ΕΞ/ΚΕ< 5%
5%≤ ΕΞ/ΚΕ< 10%
10%≤ΕΞ/ΚΕ

0 βαθμοί
30 βαθμοί
60 βαθμοί
100 βαθμοί

ΕΞ/ΚΕ=[ΕΞν-1 /ΚΕν-1 +ΕΞν-2 /ΚΕν-2 +ΕΞν-3/ΚΕν-3]/3
Όπου v-1 η κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την υποβολή.
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0
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Ως ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία για την έγκριση
ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 50.

